
Quadre resum d'indicadors de NETEJA VIÀRIA 2013

Premeu per tornar a l'índex

Oferir un servei accessible als 
usuaris

Total
Reduir les emissions de CO2 del 
servei de neteja viària

Total
Assolir un nivell adequat de 
qualitat en la neteja viària

E. Manual E. Mixta
E. Meca-
nitzada

Aigua-
batre

Altres Total

Promoure l'estalvi d'aigua Total

Oferir un servei de qualitat a la 
ciutadania

Total Fomentar el civisme Total

Oferir un servei de qualitat 
(model de gestió)

Total
Gestionar el servei amb les 
diverses formes de gestió

Total
Promoure un clima laboral 
positiu pels treballadors

Total Total

Disposar dels recursos 
adequats

Total
Finançar adequadament el 
servei

Total
Oferir el servei a uns costos 
unitaris adequats

Total

--

Promoure la 
responsabilitat social

%  de dones sobre el total 
de treballadors

% de treballadors de 
nacionalitat estrangera 
sobre el total de 
treballadors

% de treballadors amb 
contractes bonificats sobre 
el total de treballadors
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Tones d'emissions de CO2  per 
cada 1000 habitants

% d’hores anuals segons la 
tipologia del servei de neteja sobre 
el total d’hores anuals que es 
presta el servei

46,4

3.123,2

2,6

Satisfacció general de la 
ciutadania amb els serveis

Peticions per cada 1.000 habitants

Habitants per paperera

Habitants per papereres 
específiques per a la recollida 
d’excrements de gos

6,7

4,4

Litres d'aigua consumits pel servei 
de neteja viària per habitant

% de litres d'aigua de xarxa 
consumits pel servei de neteja 
viària sobre el total del consum 
d'aigua

Metres quadrats per treballador

% Gestió directa
(Ajuntament, OOAA, Emp. 
Municipal, Mancomunitat, 
Consorci)

% Gestió indirecta
(concessió, altres...)

Satisfacció general dels 
treballadors

% d'hores de baixa sobre total 
d'hores laborals

Sou brut base anual d'un peó del 
servei de neteja viària

20.745

Habitants per treballador del 
servei

Metres lineals per treballador

Despesa corrent per habitant
Depesa corrent en neteja viària per 
metre lineal

Millorar les habilitats dels 
treballadors

Total

7,4

13,5

41,1 0,0 %

Població 64.413

% de la despesa sobre el 
pressupost corrent municipal

% de despesa corrent fora del 
contracte del servei de neteja 
viària

5,1 %

0,2 %

Depesa corrent en neteja viària per 
metre quadrat

Densitat de població 

(hab. / km2 municipi)
Renda per càpita

% d'autofinançament per taxes i 
preus públics

% d'autofinançament per 
aportacions d'altres institucions

% de finançament per part de 
l'ajuntament

Antiguitat mitjana dels treballadors

Hores anuals de formació per 
treballador

Accidents laborals per cada 100 
treballadors

11,3 % 100,0 %

118,7

45,3 %

65,8 % 11,9 % 6,1 % 5,0 %

1,3 %

5,6 %

1.117

2.436

9,4 %

90,6 %

7,7

4,4 %

% d'hores de servei destinades a 
la neteja de façanes sobre el total 
d'hores de servei de neteja viària

% de papereres substituïdes per 
actes vandàlics durant l'últim any  
respecte el total de papereres

18,5

21.127

10,9

16,1 %

9,6 %

6,5 %

1.718 13.621

0,0 %

100,0 %

2,1

Com més gran, millor

Com més petit, millor.

La situació ni millora ni empitjora quan puja o baixa



                             Quadre resum d'indicadors Evolutiu (Anys 2011-2013) de NETEJA VIÀRIA 

Premeu per tornar a l'índex

Oferir un servei accessible als 
usuaris

Total
Reduir les emissions de CO2 

del servei de neteja viària
Total

Assolir un nivell adequat de 
qualitat en la neteja viària

E. 
Manual

E. Mixta
E. Meca-
nitzada

Aigua-
batre

Altres Total

46,4 2,6 65,8 % 11,9 % 6,1 % 5,0 % 11,3 % 100,0 %

45,0 3,3 64,4 % 12,8 % 6,8 % 5,3 % 10,9 % 100,0 %

46,0 3,3 59,0 % 16,9 % 7,0 % 5,9 % 11,2 % 100,0 %

3.123 

2.714

2.452

Promoure l'estalvi d'aigua Total

118,7 

110,5

108,8

45,3 %

50,7 %

48,8 %

Oferir un servei de qualitat a la 
ciutadania

Total Fomentar el civisme Total

6,7 1,3 %

6,7 1,2 %

6,6 1,8 %

4,4  5,6 %

4,6 4,3 %

6,4 5,6 %

Oferir un servei de qualitat 
(model de gestió)

Total
Gestionar el servei amb les 
diverses formes de gestió

Total
Promoure un clima laboral 
positiu pels treballadors

Total Total

1.117  9,4 %  7,7 16,1 % 

1.110 10,6 % 7,5 15,8 %

1.106 11,0 % 7,5 14,5 %

2.436  90,6 %  4,4 %  9,6 % 

2.382 89,4 % 5,6 % 11,5 %

2.326 89,0 % 5,9 % 12,1 % 

20.745  21.127  6,5 %

20.295 20.709 6,4 %

19.836 20.484 9,4 %

10,9 

10,7

7,4  9,6

8,3

9,4

13,5

10,5

14,3

Disposar dels recursos 
adequats

Total
Finançar adequadament el 
servei

Total
Oferir el servei a uns costos 
unitaris adequats

Total

41,1  0,0 % 18,5

39,4 0,0 % 18,6

39,1 0,0 % 18,6

5,1 %  0,0 % 2,1

4,9 % 0,0 % 2,2

4,8 % 0,0 % 2,1

0,2 % 100,0 %

0,2 % 100,0 %

0,2 % 100,0 %

64.413  1.718  13.621

59.707 1.650 13.860

58.275 1.543 13.586

--
Valor de la mitjana 2013

Valor de la mitjana 2012

Valor de la mitjana 2011

Antiguitat mitjana dels 
treballadors

%  de dones sobre el 
total de treballadors

% de treballadors de 
nacionalitat estrangera 
sobre el total de 
treballadors

% de treballadors amb 
contractes bonificats 
sobre el total de 
treballadors

% de papereres substituïdes 
per actes vandàlics durant 
l'últim any  respecte el total de 
papereres

Habitants per treballador del 
servei

Metres lineals per treballador

Metres quadrats per 
treballador

% Gestió directa
(Ajuntament, OOAA, Emp. 
Municipal, Mancomunitat, 
Consorci)

% Gestió indirecta
(concessió, altres...)

Satisfacció general dels 
treballadors

% d'hores de baixa sobre total 
d'hores laborals

Sou brut base anual d'un peó 
del servei de neteja viària

Peticions per cada 1.000 
habitants

% de litres d'aigua de xarxa 
consumits pel servei de neteja 
viària sobre el total del consum 
d'aigua

Satisfacció general de la 
ciutadania amb els serveis

% d'hores de servei destinades 
a la neteja de façanes sobre el 
total d'hores de servei de neteja 
viària

Habitants per paperera

Habitants per papereres 
específiques per a la recollida 
d’excrements de gos

Tones d'emissions de CO2  
per cada 1000 habitants

Promoure la 
responsabilitat social
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Despesa corrent per habitant

% de la despesa sobre el 
pressupost corrent municipal

% d'autofinançament per taxes 
i preus públics

% d'autofinançament per 
aportacions d'altres institucions

% de despesa corrent fora del 
contracte del servei de neteja 
viària

Població
Densitat de població 

(hab. / km2 municipi)

% de finançament per part de 
l'ajuntament

Depesa corrent en neteja viària 
per metre lineal

Depesa corrent en neteja viària 
per metre quadrat

Renda per càpita

Millorar les habilitats dels 
treballadors

Total

Hores anuals de formació per 
treballador

Accidents laborals per cada 
100 treballadors

% d’hores anuals segons la 
tipologia del servei de neteja 
sobre el total d’hores anuals 
que es presta el servei

Litres d'aigua consumits pel 
servei de neteja viària per 
habitant
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